
Regulamin 

Katolickich Szkół Niepublicznych 

im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim 

 

Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których  
duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy  

Encyklika Fides et ratio - Jan Paweł II 

 

Regulamin szkoły jest zbiorem norm dotyczących zachowania i zasad postępowania 
uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców. 

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są zobowiązani do przestrzegania norm i zasad 
zawartych w regulaminie szkoły. 

Celem regulaminu jest uściślenie zapisów statutów zgodnie z potrzebami codziennej pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

 

I. CELE I ZADANIA SZKOŁY 

1. Podstawowym celem naszych szkół jest zapewnienie procesu wychowawczo-
dydaktycznego pozwalającego na harmonijny psychologiczny rozwój uczniów i potrzebę 
zdobywania umiejętności współdziałania w zespole. 

2. System oddziaływania na ucznia jest oparty na warunkach chrześcijańskich, zgodnie z nauką 
społeczną kościoła katolickiego, ze szczególnym uwzględnieniem naczania patrona szkoły 
św. Jana Pawła II. 

3. Absolwent KNSP i KNLO powinien: 

- posiadać poczucie własnej wartości wypływające z nabytej wiedzy i śmiało podejmować stawiane 
przed nim zadania, 

- odważnie świadczyć swym zachowaniem o wartościach chrześcijańskich, darząc przy tym 
szacunkiem ludzi posiadających odmienne poglądy na świat, 

- spoglądać w przyszłość z optymizmem i ewangeliczną rozwagą. 

 

II. UCZNIOWIE 

Musicie od siebie wymagać,  
nawet gdyby inni od Was nie wymagali 

Apel z młodzieżą 18 VI 1983 r. Jan Paweł II 

 

1. Uczeń ma obowiązek: 

a) regularnie i punktualnie uczęszczać na lekcje i zajęcia objęte planem nauczania,  

b) każdorazową nieobecność spowodowaną chorobą czy równie ważna przyczyną 
usprawiedliwiać przez rodziców w ciągu 7 dni (na piśmie dostarczonym do wychowawcy 
lub poprzez system elektroniczny LIBRUS z podaniem przyczyny nieobecności), w Liceum 
uczeń pełnoletni ma obowiązek usprawiedliwić swoją nieobecność na tych samych 
zasadach co rodzic dziecka niepełnoletniego; 

c) przedstawić pisemne zwolnienie z lekcji (jednej lub kilku w ciągu dnia) z dokładnym 
określeniem, od której godziny rodzic zwalnia dziecko i czy może samo opuścić 
szkołę, czy rodzic odbierze dziecko osobiście, z tym, że w Liceum, uczeń pełnoletni, 
aby się zwolnić musi uzyskać zgodę wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności 



dyrektora szkoły/ zastępcy dyrektora szkoły/psychologa/pedagoga szkolnego;  

d) zwolnienie lub usprawiedliwienie zajęć wychowania fizycznego musi być dostarczone do 
nauczyciela prowadzącego przed rozpoczęciem tej lekcji. 

e) nie będą honorowane ustne usprawiedliwienia/zwolnienia, telefoniczne i/lub 
przesyłane zwykłą drogą mailową (jedyną honorowaną drogą elektroniczną jest 
system LIBRUS) 

f) Każde samowolne opuszczenie terenu szkoły w trakcie trwania planowanych 
lekcji/uroczystości, wyjść, wycieczek szkolnych będzie traktowane jako nieobecność 
nieusprawiedliwiona 

g)   systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do lekcji, 

h) brać czynny udział w uroczystościach szkolnych i religijnych objętych kalendarzem 
szkolnym i w cotygodniowej Mszy Św. szkolnej, 

i)  okazywać szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły i kolegom, 

j) dbać o mienie szkoły i jej dobre imię, 

k) wykonywać polecenia wydawane przez dyrekcję, nauczycieli i innych pracowników, 

l) nosić codziennie strój szkolny (SP), a podczas uroczystości strój galowy (SP i LO), 

m) dbać o kulturę słowa, dobrą atmosferę w klasie, być prawdomównym i uczciwym, 

n) przestrzegać podstawowych zasad savoir – vivre (np. witamy i żegnamy się stojąc, nie 
trzymamy rąk w kieszeniach, przy wejściu do szkoły uczniowie ustępują pierwszeństwa 
pracownikom szkoły, w szkole nie nosimy nakrycia głowy, prowadzimy rozmowę spokojnym 
tonem, nie podnosimy głosu, nie krzyczymy, nie używamy wulgaryzmów.), 

o) przestrzegać zasad bezpieczeństwa. 

p) w Liceum odnotowywać każdorazowe wyjście poza teren szkoły na przerwie w książce 
wyjść (dotyczy tylko uczniów pełnoletnich), 

2. Uczeń ma prawo do: 

a) zachowania i ochrony własnej prywatności, poszanowania jego poglądów i godności 
osobistej, 

b) wszechstronnego rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w wybranych 
formach zajęć organizowanych przez szkołę, 

c) wykorzystywania możliwości do zdobywania wiedzy, 

d) jawnej oceny swojego stanu wiedzy i umiejętności, 

e) zapoznania się z materiałem programowym każdego przedmiotu, 

f) informacji o terminie i formie sprawdzania wiedzy (jedna praca klasowa w ciągu dnia; 
niezapowiedziane mogą być krótkie sprawdziany obejmujące materiał ostatnich trzech 
lekcji – wejściówki, kartkówki), 

g) możliwości poprawiania oceny niedostatecznej w trybie i formie ustalonym w pso 

h) zrzeszania się w organizacjach uczniowskich działających na terenie szkoły, 

i) opieki duszpasterskiej. 

3. Nagrody i kary: 

a) Rodzaje pochwał: 

 * pochwała wychowawcy,  
 * pochwała dyrektora szkoły,  
 * list gratulacyjny do rodziców,  

* dyplom uznania  dołączony do akt ucznia (dot. SP) 



 * ocena wzorowa lub bardzo dobra z zachowania na dany semestr. 

 

Za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających ze statutu szkoły, w tym wewnątrzszkolnego 
systemu oceniania, programu wychowawczego, innych szkolnych regulaminów, procedur i 
zarządzeń dyrektora szkoły w stosunku do ucznia może być zastosowany jeden z punktów 
niniejszego regulaminu: 

a)  powiadomienie rodziców o negatywnym zachowaniu ucznia, pisemne lub ustne, 

b)  upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę lub innego nauczyciela, także pracownika 
szkoły (w tym wypadku o powyższym fakcie zawsze musi zostać poinformowany wychowawca), 

c)  upomnienie pisemne udzielone przez wychowawcę klasy (także na wniosek innego nauczyciela 
lub pracownika szkoły) wraz z powiadomieniem rodziców (wg. procedury szkolnej) 

d)  zawieszenie prawa do pełnienia funkcji w samorządzie klasy lub szkoły oraz reprezentowanie 
szkoły na zewnątrz; 

e)  pozbawienie prawa do pełnienia funkcji w samorządzie klasy, szkoły lub reprezentowania 
szkoły na zewnątrz; 

f)  upomnienia ustnego dyrektora szkoły z powiadomieniem wychowawcy, 

g)  nagany pisemnej udzielonej przez wychowawcę klasy (także na wniosek innego nauczyciela 
lub pracownika szkoły) wraz z powiadomieniem rodziców (wg. procedury szkolnej) 

h)  nagany pisemnej dyrektora szkoły z pisemnym powiadomieniem Rady Pedagogicznej i 
rodziców (wg. procedury szkolnej) 

i)  zawieszenie w przywilejach wynikających z praw ucznia, 

j) skreślenie z listy uczniów w przypadku łamania regulaminu szkolnego oraz nierespektowania 
chrześcijańskiego charakteru szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w drodze decyzji 
administracyjnej dyrektora, 

k) lub inne zaproponowane przez nauczyciela w formie kontratku wychowawczego. 

Rodzice lub opiekunowie maja prawo odwołania się od kary w trybie określonym w statucie i 
procedurach szkolnych do instancji odpowiednio wyższej. 

 

III. RODZICE 

Przecież w wychowaniu dziecka chodzi nie tylko o to,  
żeby się dla niego poświęcać. Chodzi o to żeby się poświęcać  

w sposób mądry; tak aby je wychować, aby wychować  
do prawdziwej miłości. Do prawdziwej miłości wychowuje się  

także wymagając, ale tylko miłując można wymagać.  
Można wymagać, wymagając od siebie.  

Jan Paweł II 

 

1. Rodzice mają prawo do: 

a)  rzetelnej informacji o postępach w nauce swojego dziecka, 

b)  zrzeszania się w celu wspomagania działań statutowych szkoły, 

c)  przedstawiania swoich opinii o pracy szkoły, 

d)  uczestnictwa w uroczystościach szkolnych. 

2. Rodzice mają obowiązek: 

a)  zapewnienia regularnego uczęszczania swojego nieletniego dziecka na wszystkie zajęcia 
szkolne, 



b)  uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez szkołę, 

c)  wspieracnia szkołey w jej działaniach dydaktycznych i wychowawczych, 

d)  usprawiedliwiania nieobecności nieletniego dziecka na zajęciach obowiązkowych w terminie 7 
dni, 

e)  terminowego uiszczania czesnego, 

f)  przekazywacnia wychowawcy ważnych informacji o stanie zdrowia dziecka, 

g)  przybycia po chorego ucznia na wezwanie szkoły,  

i) zwolnienia lub usprawiedliwienia zajęć wychowania fizycznego, które musi być dostarczone do 
nauczyciela prowadzącego przed rozpoczęciem tych zajęć. 

 

 

IV. NAUCZYCIELE 

Młode pokolenie poszukuje wzorców, 
 które będą punktem odniesienia, 

oczekuje odpowiedzi na wiele ważnych pytań, 
 a nade wszystko domaga się świadectwa tych, 

którzy je prowadzą. 
Jan Paweł II 

 

1. Nauczyciel ma prawo do: 

a) wyboru sposobu i środków dydaktycznych w realizacji programu, 

b) poszanowania godności osobistej, 

c) wyrażenia swoich opinii o pracy szkoły na spotkaniach Rady Pedagogicznej, 

d) organizacji sesji wyjazdowych i innych form pracy niż jednostka lekcyjna. 

2. Nauczyciel ma obowiązek: 
a)  poszanowania godności osobistej uczniów i współpracowników, 
b)  rzetelnie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych, 
c) systematycznie, rzetelnie i sprawiedliwie oceniać wiedzę i umiejętności uczniów, stosując jasne 
kryteria, 

d)  podnosić swoje kwalifikacje, 

e)  utrzymywać kontakt z rodzicami przekazując im wiadomości dotyczące procesu dydaktyczno-
wychowawczego ich dziecka, 

f)  dbać o wygląd pracowni i ich estetykę, 

g)  zachowania tajemnicy służbowej, 

h)  pełnienia dyżurów, 

i)  respektowania i realizowania wszystkich zarządzeń Dyrektora szkoły, 

j)  dbać o bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. 

 

V. WYCHOWAWCY 

Trzeba abyście byli dla młodych przyjaciółmi, 
 wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami 

 w młodzieńczej walce.Pomagajcie im budować 
 fundamenty pod ich przyszłe życie. 

 Jan Paweł II 



 

Wychowawcy klasy pełnią zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły, są organizatorami 
życia zbiorowego uczniów, ich powiernikami i mediatorami w rozstrzyganiu kwestii spornych. 

1. organizują kontakty nauczycieli z rodzicami uczniów, zapoznają ich z osiągnięciami 
dydaktycznymi, informują o trudnościach oraz wspólnie szukają środków zaradczych, 

2. współpracują z nauczycielami uczącymi w ich klasie, uzgadniając z nimi i korygując ich 
działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a w szczególności wobec tych, którym 
potrzebna jest indywidualna opieka, 

3. zapoznają uczniów i rodziców z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania, 

4. zwracają uwagę na kulturę zachowania uczniów oraz ich higienę osobistą, 

5. organizują życie zbiorowe klasy z zakresu kultury, turystyki i rekreacji, 

6. powiadamiają rodziców o każdym rodzaju nagrody i kary otrzymanej przez wychowanka, 

7. otaczają indywidualną opieką każdego ze swych wychowanków, 

8. prowadzą dokumentację związaną z czynnościami służbowymi wychowawców klas, 

9. realizują program wychowawczy zgodnie z nauką społeczną kościoła katolickiego. 

 

VI. ORGANIZACJA SZKOŁY 

1. zajęcia rozpoczynają się o godzinie 7.40 (godzina zerowa), a w piątki obowiązkową 
Mszą Świętą, 

2. zajęcia lekcyjne odbywają się według ustalonego na początku semestru planu. Plan 
lekcji może w ciągu roku szkolnego ulegać zmianom i modyfikacjom, 

3. w czasie przerw uczniowie opuszczają sale lekcyjne, które są zamykane i pozostają 
pod opieką nauczycieli dyżurujących. 

4. W czasie przerw uczniom nie wolno opuszczać budynku szkoły (wyjątek uczniowie 
pełnoletni – zgodnie z procedurą, okres letni, gdy organizowane są przerwy na 
dworze) 
 

VII. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZACHOWAŃ MAJĄCYCH POMÓC W WYPEŁNIANIU 
REGULAMINU. 

 

PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ 

1. Uczeń przychodzi do szkoły w stroju szkolnym (dot. SP) i ze zmiennym obuwiem. 

2. Do szkoły przynosić nie wolno włączonych telefonów komórkowych i innych urządzeń 
multimedialnych i używać ich podczas lekcji, przerw i w świetlicy. Dotyczy to zarówno SP jak i LO 
Telefon w czasie lekcji powinien być wyciszony lub wyłączony i znajdować się w plecaku 
lub w wyznaczonym przez nauczyciela do tego miejscu. 

3. uczeń ma obowiązek przestrzegać zakazu używania podczas lekcji oraz innych zajęć 
organizowanych przez Szkołę telefonów komórkowych oraz urządzeń odtwarzających i 
nagrywających dźwięk i/lub obraz bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

 4. Do szkoły przynosić nie wolno: 

* alkoholu, tytoniu i e-papierosów, używać wyrobów tytoniowych oraz narkotyków i innych środków 
odurzających 

* petard, środków pirotechnicznych i innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu (noże, 
scyzoryki itp.), 

5. Na lekcji ucznia obowiązuje: 



* respektowanie wszelkich poleceń nauczyciela, 

* szacunek i kultura osobista wobec nauczyciela i kolegów, 

* utrzymanie porządku wokół swojej ławki i w klasie, 

* zakaz jedzenia bez zgody nauczyciela 

* zakaz ściągania w czasie prac klasowych, sprawdzianów i innych form sprawdzania wiedzy ; 
plagiat prac pisemnych nie podlega poprawie, 

6. Za umyślnie zniszczone mienie szkolne uczeń ponosi odpowiedzialność materialną. 

 

W czasie przerw uczniowie są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad: 

1. Uczniowie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących. 

2. Nie wolno: otwierać okien na korytarzach i w toaletach, biegać po schodach, korytarzach, 
siadać na parapetach okiennych. 

3. Uczniowie przebywają na piętrze, na którym odbywały się lub aktualnie odbywają ich 
zajęcia. 

4. Bez zezwolenia nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyżurującego nie wolno przebywać 
w pracowniach. 

5. Zabronione są zabawy, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia. 

6. Nie wolno wychodzić poza teren budynku szkolnego bez opiekuna. 

7. Na posesję szkolną można w czasie przerw wychodzić jedynie w dni pogodne, wyłącznie 
pod opieką nauczyciela dyżurującego. 

8. W toaletach i na korytarzach należy zachowywać czystość. Wszelkie odpadki i śmieci 
należy wyrzucać do koszy. 

9. W toaletach nie wolno jeść posiłków, palić papierosów, uzupełniać zeszytów, gromadzić się 
w celach towarzyskich, załatwiać żadnych spraw poza kwestiami higieny i potrzeb 
fizjologicznych. 

STRÓJ SZKOLNY 

Odzież wierzchnią uczniowie pozostawiają w szatni. 

Ucznia szkoły obowiązują dwa rodzaje stroju szkolnego: 

– codzienny, 

– odświętny (galowy). 

W Szkole obowiązuje dwa rodzaje stroju szkolnego: 

a) dla szkoły podstawowej strój codzienny, który składa się z granatowej bluzy polo z 
emblematem szkoły lub granatowej koszulki T-shirt z nazwą szkoły. Zimową odmianą stroju 
codziennego jest granatowa bluza z nazwą szkoły. Wyżej wymienione elementy stroju nie 
mogą zawierać innych niż tarcza/nazwa szkoły elementów (napisów, nadruków itp.). Na 
codzienny strój szkolny nie wolno uczniom ubierać innych kolorowych bluz. Do stroju 
codziennego należy dobierać spódnicę/spodnie w stonowanym kolorze i odpowiedniej 
długości. (spódnice lub szorty dziewcząt nie mogą być krótsze niż do połowy uda, spodnie 
noszone przez chłopców powinny być długie, bądź do kolan). 

b) Dla wszystkich uczniów strój galowy, który składa się z: 

- dziewczęta – czarna spódnica, biała koszula taliowana z haftem z nazwą szkoły, fuler 



- chłopcy – czarne spodnie garniturowe, biała koszula z haftem z nazwą szkoły, krawat 

Strój galowy uczniowie mają obowiązek zakładać podczas uroczystości szkolnych i w inne dni 
wyznaczone przez dyrektora szkoły. 

 

Codzienny strój szkolny ucznia Liceum: 

1. Codzienny ubiór ucznia powinien być skromny, schludny i przyzwoity, a wygląd 
zadbany i czysty. Uczniowie mogą ubierać się zgodnie ze swoimi upodobaniami 
(sportowo lub wizytowo), ale nie łamiąc ogólnie przyjętych zasad dobrego gustu i 
smaku. Dopuszcza się noszenie legginsów jedynie w zestawie z sukienką, dłuższą 
tuniką lub ze spodenkami. 

2. Ubiór uczennic i uczniów nie może zawierać nadruków związanych z subkulturami, z 
nazwami używek, prowokacyjnych i obraźliwych, wulgarnych napisów, także w 
obcych językach, wywołujących agresję, z elementami faszystowskimi lub 
totalitarnymi, obrażających uczucia religijne, jak również wzorów kojarzących się z 
takimi elementami. 

3. Ubranie powinno zasłaniać plecy, ramiona i brzuch. Zabrania się noszenia odzieży z 
dużym dekoltem, przezroczystych, odsłaniających bieliznę, krótkich szortów i 
spódniczek (spódnice lub szorty dziewcząt nie mogą być krótsze niż do połowy uda, 
spodnie noszone przez chłopców powinny być długie, bądź do kolan). W okresie 
letnim dopuszczalne są stroje bez rękawów, ale nie na ramiączkach. 

4. Podczas pobytu w szkole istnieje zakaz noszenia nakryć głowy (czapki, kaptury, 
berety, kaszkiety). 

5. Zabrania się noszenia strojów gimnastycznych, poza lekcjami wychowania 
fizycznego. 

6. W liceum dopuszcza się delikatny makijaż (w kolorach beżu). 

7. W liceum paznokcie uczniów powinny być zadbane, w naturalnym kolorze. 

Galowy strój szkolny ucznia 

1. Strój galowy obowiązuje podczas uroczystości szkolnych, rozpoczęcia i zakończenia 
roku szkolnego, egzaminów, akademii z okazji świąt narodowych i państwowych, 
konkursów. 

2. Strój galowy obowiązuje również wtedy, gdy uczeń reprezentuje szkołę na zewnątrz - 
o ile organizator nie ustali inaczej oraz zawsze na polecenie nauczyciela. 

3. Strój odświętny (galowy): 

• dla uczennic: ciemna spódnica lub sukienka (czarna, granatowa, szara), długość 
dowolna (jednak zakrywająca uda), spodnie o klasycznej linii w kolorach 
stonowanych (granatowy, czarny, szary) biała bluzka/koszula bez głębokich dekoltów 
• dla uczniów: ciemne spodnie w klasycznym kroju, biała koszulalub garnitur. 

Wyjątek stanowi poczet sztandarowy – dziewczęta obowiązują spódnice.  

4. Na zajęciach sportowych uczniów KSN obowiązują białe koszulki sportowe i ciemne sportowe 
spodenki (legginsy lub spodnie dresowe) oraz obuwie sportowe dobrane adekwatnie do rodzaju 
zajęć 

- uczeń nie może uczestniczyć w lekcji w-f w obuwiu w którym przyszedł lub chodzi po szkole. 

Fryzura ucznia 

1. Włosy powinny być czyste, zadbane, starannie uczesane, w naturalnym odcieniu. 

2. Zabrania się ekstrawaganckich, nieestetycznych i rażących swoim wyglądem fryzur. 

Elementy stroju 



1. Ze względu na bezpieczeństwo i z powodów zdrowotnych elementem obowiązkowego 
stroju ucznia jest zakryte obuwie (z podeszwą nierysującą powierzchni) do chodzenia tylko 
po szkole (typu halówki, baleriny, trampki, tenisówki itp.); niedopuszczalne ze względów 
bezpieczeństwa jest noszenie, zwłaszcza w okresie letnim, butów nie zabezpieczających w 
sposób właściwy nóg przed poślizgiem, uderzeniem, itp. 

2. Biżuteria powinna być skromna, niewielkich rozmiarów, zgodna z zasadami dobrego 
smaku. Wszelkie elementy dekoracyjne powinny mieć dyskretny, delikatny charakter. 
Podczas lekcji wychowania fizycznego wszystkie ozdoby tego typu muszą być 
obowiązkowo zdejmowane. 

3. Noszona biżuteria (jak również torby i plecaki) nie mogą zawierać nadruków ani 
emblematów o charakterze wulgarnym, obraźliwym, prowokacyjnym lub wywołującym 
agresję, a elementy dekoracyjne nie mogą mieć agresywnych akcentów, np. bransolety z 
ćwiekami, łańcuchy, żyletki, agrafki. 

4. Przekłuwanie i ozdabianie ciała w innych niż uszy miejscach oraz eksponowanie tatuaży  
są zakazane. Opis stroju i schludnego wyglądu ucznia nie obejmuje wszystkich szczegółów 
i przypadków.  

 

W razie wątpliwości, czy strój lub wygląd są odpowiednie, decyzję podejmuje wychowawca 
klasy, nauczyciel lub dyrektor. 

 

Każde odstępstwo od w/w zasad uważa się za uchybienie w przestrzeganiu regulaminu. 

 

SANKCJE 

1. Każdy brak obuwia zmiennego oraz niedostosowanie swojego wyglądu zewnętrznego do 
wymogów regulaminu jest odnotowywane: 

* dwukrotny brak obuwia zmiennego lub dwukrotnie odnotowane niekorzystne zmiany w wyglądzie 
zewnętrznym skutkują ustnym upomnieniem wychowawcy z powiadomieniem rodziców 

* trzykrotny brak obuwia zmiennego lub trzykrotnie odnotowane niekorzystne zmiany w wyglądzie 
zewnętrznym skutkują pisemnym upomnieniem wychowawcy, wezwaniem rodziców, zakazem 
wstępu na dyskoteki szkolne oraz odebraniem pełnionych w klasie (szkole) funkcji. 

* dalsze uchylanie się od w/w obowiązków może skutkować wnioskiem o usunięcie ucznia ze 
szkoły. 

 

Zatwierdzono przez RP.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r. 

 


